
ประเภทของ จาํนวน จาํนวน

อุบัตเิหตุ ผู้บาดเจบ็ ผู้เสียชีวติ

1 ชาํแหละไก่ เป็ด กรุงเทพ ถูกกระแทก 7 ม.ค 54 1 - พนกังานเร่งรีบขาดความชาํนาญงาน ทาํใหถู้กขอบ -

รถเขน็กระแทกนิ*วมือ

2 กลั-นนํ* ามนั กรุงเทพ อคัคีภยั 14 ม.ค 54 - - ท่อก๊าซไฮโดรเจนแตกและลุกติดไฟ อาจเกิดจากวสัดุ 5,000,000 บาท

ที-ใชใ้นการผลิตท่อไม่เป็นไปตามมาตรฐานที-กาํหนด

หรือเสื-อมสภาพจากความลา้และการรับแรงดึงที-

อุณหภูมิสูง

3 ผลิตยางสาํเร็จรูปสาํหรับปะ กรุงเทพ อคัคีภยั 29 ม.ค 54 - - เกิดไฟฟ้าลดัวงจรที-เครื-องปั@มลุกลามไหมก้ล่อง 10,000,000 บาท

ยางใน กระดาษ สายไฟฟ้าและอาคารในโรงงาน

4 ทาํชิ*นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ สุพรรณบุรี อคัคีภยั 19 ก.พ 54 - - หมอ้แปลงไฟฟ้าลดัวงจร ทาํใหเ้กิดประกายไฟ 2,000,000 บาท

จากไมย้างพารา หล่นลงมายงักองวสัดุ ทาํใหไ้ฟลุกไหมไ้ปยงั

หอ้งพน่สี

5 ผลิตส่วนประกอบอิเลค็ทรอนิคส์ ลาํพนู ถูกหนีบ 11 มี.ค 54 1 - เครื-องหยอดเรซิ-นหนีบนิ*วมือไดร้ับบาดเจ็บ -

อาจเกิดจากความประมาทของพนกังาน

6 ชาํแหละสตัวแ์ช่แขง็และหอ้ง สมุทรสาคร อคัคีภยั 6 เม.ย 54 - - เกิดไฟไหมอ้าคารโรงงานบริเวณกล่องบรรจุสินคา้ 5,000,000 บาท

เยน็ รวมทั*งเครื-องทาํความเยน็และกระเบื*องหลงัคาแตก

อาจเกิดจากไฟฟ้าลดัวงจร

7 ผลิตเมด็พลาสติก ระยอง อคัคีภยั 28 พ.ค 54 - - เกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหมท้ี-บริเวณผลิตเมด็ 10,000,000 บาท

พลาสติกชนิดความหนาแน่นตํ-า สาเหตุเกิดจาก

เครื-องจกัรหยดุทาํงานอยา่งกะทนัหนั ทาํใหเ้กิด

ความดนัสูงจนเกิดการระเบิดและไฟไหม้

8 ผลิตส่วนประกอบอิเลค็ทรอนิคส์ ลาํพนู ถูกหนีบ 6 มิ.ย 54 1 - เครื-องใส่ขาชื*นงานหนีบนิ*วมือไดร้ับบาดเจ็บ -

อาจเกิดจากความประมาทของพนกังาน

ค่าเสียหาย

สรุปรายงานการตรวจสอบและสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรมปี 2554

ลาํดบัที* ประกอบกจิการ จงัหวดั วนัที*เกดิเหตุ สาเหตุของอุบัตเิหตุ
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ค่าเสียหายลาํดบัที* ประกอบกจิการ จงัหวดั วนัที*เกดิเหตุ สาเหตุของอุบัตเิหตุ

9 ชาํแหละไก่-เป็ด กรุงเทพ การยกของ 20 มิ.ย 54 1 - การใชท้่าทางการทาํงานไม่ถูกวธิีจึงเป็นเหตุใหก้ลา้มเนื*อ -

เนื*อบริเวณเอวดา้นหลงัเกิดการอกัเสบ

10 ประกอบรถยนต์ สมุทรปราการ อคัคีภยั 21 มิ.ย. 54 - - เกิดเพลิงไหมท้ี-บริเวณเก็บชิ*นส่วนรถยนตท์ี-รอเขา้ 2,000,000 บาท

ขั*นตอนการผลิตและบางส่วนเป็นชิ*นส่วนที-ใชไ้ม่ได้

แลว้ซึ-งวางอยูบ่นชั*นเหลก็กลางแจง้

11 ผลิตและใหเ้ช่าหอ้งเยน็ นนทบุรี อคัคีภยั 12 ก.ค 54 3 - ไฟฟ้าดบัจึงทาํใหตู้ค้อนเทนเนอร์ทาํความเยน็ที-จดั 300,000 บาท

เก็บสารเคมีมีอุณภูมิสูงขึ*น และโรงงานไม่มีไฟฟ้า

สาํรองจึงทาํใหอุ้ณภูมิสูงขึ*นจนเกิดการลุกติดไฟ

และระเบิดขึ*นที-ตูค้อนเทนเนอร์

12 ผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั นครราชสีมา อคัคีภยั 6 ส.ค 54 8 - แป้งสาํปะหลงัชิ*นที-ไม่สามารถพดัผา่นท่ออบแหง้ 8,000,000 บาท

มีการตกคา้งในท่อเป็นปริมาณมากเมื-อแป้งสาํปะ

 หลงัดงักล่าวไดร้ับความร้อนจนลุกเป็นไฟจึงทาํให้

เกิดแรงดนัอดัในท่อสูงและเกิดการระเบิด

13 ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกของใช้ สมุทรสาคร อคัคีภยั 10 ส.ค 54 - - เกิดเพลิงไหมบ้ริเวณอาคารโรงงานส่วนเก็บวตัถุดิบ 3,000,000 บาท

ในครัวเรือน และผลิตภณัฑ ์อาจเกิดจากไฟฟ้าลดัวงจร

14 ชาํแหละไก่-เป็ด กรุงเทพ หกลม้ 19 ก.ย 54 1 - สภาพพื*นเปียกนํ* าและมีคราบไขมนัจากเครื-องใน -

เป็ดไก่ที-หล่นตามพื*น จึงทาํใหพ้นกังานลื-นลม้

กระแทกกบับนัได

15 ชาํแหละไก่-เป็ด กรุงเทพ หกลม้ 19 ก.ย 54 1 - พนกังานเปลี-ยนรองเทา้แตะเขา้หอ้งนํ* า สภาพพื*น -

หอ้งนํ* าเปียก เกิดลื-นลม้เสียหลกัศีรษะและหลงั

กระแทกพื*น

16 ผลิตนํ* าจิ*มต่างๆ นํ* าสม้สายชู นครปฐม อคัคีภยั 7 ต.ค 54 12 3 ถงัเก็บแอลกอฮอลร์ะเบิด อาจมีประกายไฟจากตู ้ 5,000,000 บาท

เครื-องแกง แกงไก่บรรจุกระป๋อง ควบคุมหรือไฟฟ้าสถิตที-ท่อระบายไอแลว้ลุกลาม

วุน้มะพร้าว ผงหมูแดง ต่อเนื-องไปในถงัเก็บแลว้เกิดการระเบิดขึ*น 
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ค่าเสียหายลาํดบัที* ประกอบกจิการ จงัหวดั วนัที*เกดิเหตุ สาเหตุของอุบัตเิหตุ

เนื-องจากถงัเป็นไฟเบอร์กลาสแต่อุปกรณ์ท่อและ

หนา้แปลนบางส่วนเป็นโลหะ ไม่มีการต่อสายดิน

จึงอาจมีการสะสมของไฟฟ้าสถิต

17 พน่สีผลิตภณัฑห์รือส่วนประ นนทบุรี อคัคีภยั 30 พ.ย 54 9 - เนื-องจากหวัอบชิ*นงานบางหวัเกิดการชาํรุดจุดก๊าซ 3,000,000 บาท

กอบของผลิตภณัฑ์ ไม่ติดทาํใหเ้กิดการสะสมของก๊าซแอลพีจีภายใน

เครื-องอบชิ*นงานเป็นจาํนวนมาก เมื-อคนงานจุดก๊าซ

เพื-อเดินเครื-องอบชิ*นงานจึงเกิดระเบิดขึ*น


